
     

     

darulilm.org 

  



     

     

darulilm.org 

মুয়ালাত এবং তাওয়াল্লির মধ্যে সীমানা 

ল্লবভাজক 

[এই পববল্লি মূলত শাইখ আল্লল আল-খুদাইর (أسره اهلل   -এর প্রধ্নাত্তর– (فك 
‘আল-হাদ্দুল ফাল্লসল বায়ানুল মুয়ালাত ওয়াত-তাওয়াল্লিলুল কুফফার’ –ধ্েধ্ক 

সংগৃহীত। আর শশধ্ে শাইখ নাল্লসর আল ফাহাদ (أسره اهلل  -এর ‘আত– (فك 

ল্লতবইয়ান’ এবং সংল্লিষ্ট ল্লকছু ল্লবেয় শ াগ করা হধ্য়ধ্ছ।] 

সম্মাল্লনত শাইখ আল্লল ইবনু খুদাইর আল-খুদাইর (فك اهلل أسره)  -ধ্ক প্রন করা 
হধ্য়ল্লছল: 

“মুয়ালাত এবং তাওয়াল্লির মযেবতবী সীমানা শকানল্লি? আর উভধ্য়র মাধ্ে পােবকে 

কীভাধ্ব বুেব?” 

উত্তধ্র সম্মাল্লনত শাইখ বধ্লন: “কুফফারধ্দর সাধ্ে তাওয়াল্লি করা হধ্ে বড় কুফর 

(তো কুফধ্র আকবার)[1], এবং এর মধ্যে শকাধ্না তাফল্লসল শনই। আর এল্লি চার 

প্রকাধ্রর: 

(১) কুফফারধ্দর যধ্মবর কারধ্ে তাধ্দর ভাধ্লাবাসা (মাহাব্বাহ)।[2] 

শ মন, শকউ হয়ধ্তা গেতধ্ের কারধ্ে গেতেপন্থীধ্দর ভাধ্লাবাধ্স। একইভাধ্ব 

আইন প্রেয়নকারী সংসদ সদসে, আযুল্লনকতাবাদী, জাতীয়তাবাদী এবং তাধ্দর 

সমপ বাধ্য়র শলাকধ্দর তাধ্দর লক্ষ্ে-উধ্দশে এবং ল্লবশ্বাধ্সর (আকীদাহ) কারধ্ে 

ভাধ্লাবাধ্স। তাহধ্ল এই বেল্লি তাওয়াল্লির কুফর করার মাযেধ্ম কাল্লফর হধ্য় 

শগধ্ছ। 

আিাহ বধ্লন, 
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َوالن ََصا ودَ  الَْيهُّ وا  َتت َِخذُّ ََل  آَمنُّوا  ال َِذيَن  أَي َُّها  أَْولَِياءُّ  يَا  ْم  هُّ بَْعضُّ أَْولَِياَء  َرى 
 ْ ْم ِمْنكُّْم فَإِن َهُّ ِمْْنُّ  بَْعٍض َوَمْن يََتَول َهُّ

“ধ্হ মুল্লমেগে! শতামরা ইহুদী ও খ্রীষ্টানধ্দরধ্ক বন্ধু ল্লহসাধ্ব গ্রহে কধ্রা না। তারা 

এধ্ক অপধ্রর বন্ধু। শতামাধ্দর মধ্যে শ  তাধ্দর সাধ্ে বন্ধুত্ব করধ্ব, শস তাধ্দরই 

অন্তভুবি।”[3] 

কারে, ‘ওয়াল্লল’র অেব হধ্ে ‘মুল্লহব্ব’ (ধ্  ভাধ্লাবাধ্স)। ইবনুল আল্লসর (  رحمه

 তাাঁর ‘আন-ল্লনহায়াহ’ (৫/২২৮) গ্রধ্ন্থ এল্লি বধ্লধ্ছন। (هللا

(২) সাহা ে (নুসরাহ) এবং সহায়তার (ই’আনাহ) মাযেধ্ম তাওয়াল্লি। 

মুসল্ললমধ্দর ল্লবরুধ্ে শ  কুফফারধ্দর সহায়তা করধ্ব, শস একজন কাল্লফর, মুরতাদ। 

শস তাধ্দর মধ্তাই, শ  মুসল্ললমধ্দর ল্লবরুধ্ে ইয়াহুল্লদ এবং নাসারা (ল্লখ্রষ্টান)–ধ্দর 

সাহা ে কধ্র । 

আিাহ বধ্লন, 

أَْولَِياء   ْم  هُّ بَْعضُّ أَْولَِياء  َوالن ََصاَرى  ودَ  الَْيهُّ واْ  َتت َِخذُّ َلَ  آَمنُّواْ  ال َِذيَن  أَي َُّها  يَا 
م م ِنكُّْم فَإِن َ  ْ بَْعٍض َوَمن يََتَول َهُّ  هُّ ِمْْنُّ

“ধ্হ মুল্লমেগে! শতামরা ইহুদী ও খ্রীষ্টানধ্দরধ্ক বন্ধু ল্লহসাধ্ব গ্রহে কধ্রা না। তারা 

এধ্ক অপধ্রর বন্ধু। শতামাধ্দর মধ্যে শ  তাধ্দর সাধ্ে বন্ধুত্ব করধ্ব, শস তাধ্দরই 

অন্তভুবি।”[4] 

এ বোপাধ্র ল্লবস্তাল্লরত জানধ্ত শাইখ নাল্লসর আল-ফাহদ রল্লচত “আত-ল্লতবইয়ান 

ল্লফ কুফল্লর মান আ’আন আল-আল্লিকান” পড়ধ্ত পাধ্রন[5]। কারে, এ ল্লবেধ্য়র 
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উপর ল্ললল্লখত বইগুধ্লার মধ্যে এল্লিই শেষ্ঠ। আর, ইরজাগ্রস্তধ্দর প্রতারো 

শকাধ্নাভাধ্বই শ ন আপনাধ্দর শবাকা বানাধ্ত না পাধ্র।[6] 

(৩) মমত্রী (তাহালুফ)-এর মাযেধ্ম তাওয়াল্লি। 

শ  কুফফারধ্দর সাধ্ে মমত্রী স্থাপন কধ্র এবং বন্ধুধ্ত্বর জনে চুল্লিবে হধ্য় তাধ্দর 

সহায়তার জনে অঙ্গীকার কধ্র,  ল্লদও শসই অঙ্গীকারধ্ক কাধ্জ রূপ না শদওয়া হয়, 

শসইসাধ্ে তাধ্দর সমেবন কধ্র এবং এ বোপাধ্র তাধ্দর সাধ্ে অঙ্গীকারাবে হয়, 

তাহধ্ল এিা শ ন তাধ্দর মধ্তা  াধ্দর সম্পধ্কব আিাহ বধ্লন, 

نَ  ال َِذيَن  إََِل  َتَر  الِْكَتاِب أَلَْم  أَْهِل  وا ِمْن  ال َِذيَن كََفرُّ ِِلِْخَوانِِهمُّ  افَقُّوا يَقُّولُّوَن 
قُّوتِلْتُّْم  َوإِْن  أَبًَدا  أََحًدا  فِيكُّْم  نُِّطيعُّ  َوََل  َمَعكُّْم  َجن َ  لََنْخرُّ ُّْخِرْجتُّْم  أ لَِئْن 

َرن َكُّْم   لََنْنصُّ

“আপল্লন (ধ্হ মুহাম্মাদ ملسو هيلع هللا ىلص) ল্লক মুনাল্লফকধ্দরধ্ক শদধ্খনল্লন? তারা তাধ্দর 

ল্লকতাবযারী কাধ্ফর ভাইধ্দরধ্ক (ইখওয়ান) বধ্ল: (আিাহর কসম) শতামরা  ল্লদ 

বল্লহস্কৃত হও, তধ্ব আমরা অবশেই শতামাধ্দর সাধ্ে শদশ শেধ্ক শবর হধ্য়  াব এবং 

শতামাধ্দর বোপাধ্র আমরা কখনও কারও কো মানব না। আর  ল্লদ শতামরা 

( ুধ্ে) আক্রান্ত হও, তধ্ব আমরা অবশেই শতামাধ্দরধ্ক সাহা ে করব।”[7] 

আর এই প্রল্লতশ্রুল্লত মুনাল্লফকরা ল্লদধ্য়ল্লছল মল্লদনার ল্লকছু ইয়াহুল্লদধ্দর। 

আর, আল-কাল্লসম ইবনুস সালাম তাাঁর ‘আল-গাল্লরব’ (৩/১৪২) গ্রধ্ন্থ বধ্লন, 

“আর শ  হাল্ললফ (ধ্  অঙ্গীকারাবে) তাধ্কও ‘ওয়াল্লল’ বলা হয়। আর ইবনুল 

আল্লসর (هللا  তাাঁর ‘আন-ল্লনহায়া’ (৫/২২৮) গ্রধ্ন্থ অনুরূপ কোই (رحمه 

বধ্লধ্ছন। 
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এরকমই আমরা শদখধ্ত পাই ল্লজহাদ এবং মুজাল্লহদীধ্নর ল্লবরুধ্ে  ুে পল্লরচালনা 

করধ্ত শজাি গঠন করার মাধ্ে। আর এই ল্লজহাদধ্কই তারা ‘ইরহাব’ (সোসবাদ) 

বধ্ল অপবাদ শদয়। 

(৪) চুল্লি (মুয়াফাকাহ)’র মাযেধ্ম তাওয়াল্লি। 

শকউ  ল্লদ কুফফারধ্দর মধ্তাই গেতেধ্ক শাসধ্নর একল্লি পে মধ্ন কধ্র, 

কুফফারধ্দর মধ্তা কধ্রই সংসদ, আইন পল্লরেদ, সভা, সংঘ মতল্লর কধ্র, তাহধ্ল 

শস তাধ্দর (কুফফারধ্দর) সাধ্ে তাওয়াল্লি করল। 

আর এল্লি নাজধ্দর ইমামগে চমৎকারভাধ্ব বোখো কধ্রধ্ছন। এমনল্লক ল্লবধ্শে কধ্র 

 ারা কাল্লফর মুশল্লরকধ্দর কুফর ও ল্লশরধ্কর সাধ্ে তাল ল্লমল্ললধ্য় চধ্ল, তাধ্দর 

বোপাধ্র বইও সংকলন করা হধ্য়ধ্ছ। ইমাম সুলাইমান ল্লবন আব্দুিাহ ল্লবন মুহাম্মাদ 

ল্লবন আব্দুল ওয়াহহাব ‘আদ-দালাইল’ বইল্লি সংকলন কধ্রধ্ছন, শ িা ‘হুকমু 

মুয়ামালাত আহল্ললল ইশরাক’ নাধ্ম পল্লরল্লচত। আর হামাদ ল্লবন আল্লতক্ব ‘আন-

নাজাল্লত ওয়াল-ল্লফকাকী ল্লমন মুয়ালাল্লতল মুরতাল্লদ্দন ওয়া আহল্ললল ইশরাক’ বইল্লি 

সংকলন কধ্রধ্ছন। 

আর এই চার প্রকাধ্রর প্রধ্তেকল্লি তাওয়াল্লিই হধ্ে স্বতেভাধ্ব কুফর ( া 

ইসলাধ্মর গল্লি শেধ্ক শবর কধ্র শদয়)। আর উি বেল্লি কী ল্লবশ্বাস কধ্র, তা 

এখাধ্ন যতববে নয়[8] শ মনিা ইরজাগ্রস্ত বেল্লিরা দাল্লব কধ্র োধ্ক। 

আর মুয়ালাত (এল্লি তাওয়াল্লির শচধ্য় আধ্রা বোপক ও ল্লবস্তৃত) হধ্ে দুই প্রকার: 

(১) (মুয়ালাত) এর একল্লি প্রকারধ্ক তাওয়াল্লি বলা হয় আর এ সম্পধ্কব পূধ্বব 

আধ্লাচনা করা হধ্য়ধ্ছ। কখধ্না কখধ্না এল্লিধ্ক ‘আল-মুয়ালাতুল কবুরা’[9] বা 

‘আল-উসমা’[10] বা ‘আল-আমমাহ’[11] বা ‘আল-মুতলাকাহ’[12]–ও বলা 

হয়। আর এ সবগুধ্লাই তাওয়াল্লির সমােবক শব্দ। 

(২) শগৌে বা সীমাবে মুয়ালাহ। 
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কুফফারধ্দর সম্মান করা বা তাধ্দর ল্লবল্লভন্ন সভায় সামধ্ন বসধ্ত শদওয়া বা 

(মুসল্ললমধ্দর বাদ ল্লদধ্য়) তাধ্দর কমবসংস্থান করা এবং অনুরূপ সব কা বকলাপ এর 

অন্তভুবি । অতএব, এল্লি হধ্ে ল্লফসক (অবাযেতা) এবং কাল্লবরা গুনাহ। 

আিাহ বধ্লন, 

و َكُّْم أَْولَِياء تُّلْقُّوَن إِلهَْْيِ بِالْمََود َةِ يَا أَي َُّها  و ِي َوعَدُّ وا عَدُّ ال َِذيَن آَمنُّوا ََل َتت َِخذُّ  

“ধ্হ মুল্লমেগে! শতামরা আমার ও শতামাধ্দর শত্রুধ্দরধ্ক বন্ধুরূধ্প গ্রহে কধ্রা না। 

শতামরা শতা তাধ্দর প্রল্লত বন্ধুধ্ত্বর বাতবা পাঠাও…”[13] 

সুতরাং, ল্লতল্লন (আিাহ) – ‘বন্ধুধ্ত্বর বাতবা পাঠাধ্না’ –ধ্ক মুয়ালাত ল্লহধ্সধ্ব 

আখোল্লয়ত কধ্রধ্ছন। আর ল্লতল্লন তাধ্দরধ্ক এ জনে কুফফার ল্লহধ্সধ্ব সধ্বাযন 

কধ্রনল্লন, বরং ঈমানদার বধ্লধ্ছন।[14] 

 খন আবু মূসা আল-আশ’আল্লর (রাাঃ) শলখক ল্লহধ্সধ্ব একজন ল্লখ্রষ্টানধ্ক ল্লন ুি 

কধ্রন, তখন উমার (রাাঃ) তাাঁধ্ক ল্লতরস্কার কধ্র এই আয়াতগুধ্লা (সূরা মা’ইদাহ, 

৫/৫১) বোখো কধ্রন।[15] 

এ ল্লবেধ্য় আধ্রা জানধ্ত সুলাইমান ল্লবন আব্দুিাহ ল্লবন মুহাম্মাদ ল্লবন আব্দুল 

ওয়াহহাধ্বর ‘মাজমুয়াতুত তাওল্লহদ’–এ ‘আওসাক উরাল ঈমান’ বইল্লি আর 

আব্দুল লল্লতফ ল্লবন আব্দুর রহমাধ্নর ‘মাজমু আর-রাসাইল ওয়াল মাসাইল’–এ 

‘আল-মুয়ালাহ’ বইল্লি শদখধ্ত পাধ্রন। 

-শাইখ আল্লল ল্লবন খুদাইর আল-খুদাইর ( فك هللا أسره)  -এর কো সমাপ্ত। 

শাইখ আব্দুিাহ ল্লবন হুমাইদ (رحمه هللا) বধ্লন, “ল্লনধ্জর বোপাধ্র আন্তল্লরক 

প্রল্লতল্লি মুসল্ললধ্মর অবশে কতববে হধ্লা তাওয়াল্লি এবং মুয়ালাধ্তর বোপাধ্র 

ওলামাধ্য় শকরাম কীরূপ পােবকে কধ্রধ্ছন, তা শজধ্ন শনয়া। উদাহরেস্বরূপ, 

মুয়ালাত হধ্ে কুফফারধ্দর সাধ্ে নমল্লনয়তার সাধ্ে কো বলা, তাধ্দর সাধ্ে হাল্লস-
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ঠাট্টা করা, তাধ্দর ময়লা-আবজবনা সাফ করা এবং অনুরূপ শসসব ল্লজল্লনস 

সাযারেভাধ্ব করা হধ্য় োধ্ক। এ যরধ্নর বেল্লি  ল্লদ কুফফারধ্দর যমবধ্ক শখালাখুল্লল 

অস্বীকার কধ্রও োধ্ক, তবুও শস কাবীরা গুনাহগার এবং শস খুবই বড় ল্লবপধ্দ 

আধ্ছ। 

আর তাওয়াল্লি হধ্ে, তাধ্দর (কফুফারধ্দর) সম্মান করা বা তাধ্দর চািুকাল্লরতা 

করা বা মুসল্ললমধ্দর ল্লবরুধ্ে তাধ্দর সাহা ে সহধ্ াল্লগতা করা, তাধ্দর সাধ্ে বন্ধুত্ব 

স্থাপন করা, তাধ্দর প্রকাধ্শে তোগ না করা, এ সবল্লকছুই হধ্ে ল্লরদ্দাহ। আর শ  

এগুধ্লা কধ্র, তার উপর মুরতাধ্দর ল্লবযান আধ্রাপ করা আবশেক,  া ল্লকতাব 

(কুর’আনুল কাল্লরম), সুন্নাহ এবং উম্মাহর ইজমা দ্বারা প্রমাল্লেত।”[16] 

শাইখ নাল্লসর ল্লবন হামাদ আল ফাহাদ ( فك هللا أسره) বধ্লন, “কুফফারধ্দর সাধ্ে 

শমলাধ্মশা ল্লতন প্রকাধ্রর হধ্ত পাধ্র: 

(১) প্রেম প্রকার: এমন শমলাধ্মশা,  া কুফধ্র ল্ললপ্ত কধ্র ইসলাধ্মর গল্লি শেধ্ক 

শবর কধ্র শদয়। 

আর, ল্লকছু ওলামাধ্য় শকরাম এই প্রকারধ্ক তাওয়াল্লি ল্লহধ্সধ্ব অল্লভল্লহত কধ্রধ্ছন। 

সুতরাং, শ  যরধ্নর শমলাধ্মশা কুফর এবং ল্লরদ্দাহ ল্লহধ্সধ্ব প্রমাল্লেত, শসগুধ্লা এই 

প্রকাধ্রর অন্তভুবি। আর এল্লি হধ্ে কুফফারধ্দর যমবধ্ক ভাধ্লাবাসার মধ্তা অেবা 

(ইসলাধ্মর উপর) তাধ্দর ল্লবজয়ী রূধ্প শদখার আকাঙ্ক্ষা করা ইতোল্লদর মধ্তা। 

আমাধ্দর বতবমান সমসোল্লি এই প্রকাধ্রর অন্তভুবি, আর শসিা হধ্লা মুসল্ললমধ্দর 

ল্লবরুধ্ে তাধ্দর সহধ্ াল্লগতা (মুসাহারাহ) করা। 

(২) ল্লদ্বতীয় প্রকার: হারাম শমলাধ্মশা, শ গুধ্লা কুফর নয়। 

আর ল্লকছু উলামাধ্য় এই প্রকারধ্ক ‘মুয়ালাত’ ল্লহধ্সধ্ব আখোল্লয়ত কধ্রধ্ছন। 

অতএব, শ সব কাজ হারাম ল্লহধ্সধ্ব প্রমাল্লেত ল্লকন্তু কুফর নয়, শসগুধ্লা এই 

প্রকাধ্রর অন্তভুবি। শ মন, তাধ্দর (কুফফারধ্দর) শ ধ্কাধ্না সভায় সামধ্ন বসধ্ত 
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শদওয়া, তাধ্দর প্রেধ্ম অল্লভবাদন জানাধ্না, তাধ্দর প্রল্লত শকাধ্নারূপ ভাধ্লাবাসা 

প্রদশবন –  া তাওয়াল্লির প বায় প বন্ত শপৌাঁছায় না ইতোল্লদ। 

(৩) তৃত্বীয় প্রকার: জাল্লয়  শমলাধ্মশা। এল্লি মুয়ালাধ্তর অন্তভুবি নয়।জাল্লয়  

ল্লহধ্সধ্ব প্রমাল্লেত সকল কাজ এই প্রকাধ্রর অন্তভুবি। শ মন,  মুসল্ললমধ্দর ল্লবরুধ্ে 

শ সব কুফফার  ুে কধ্র না, তাধ্দর সাধ্ে নোয়সঙ্গত আচরে করা, তাধ্দর প্রল্লত 

ইনসাফ করা[17][18] এবং কুফফার আত্মীয়ধ্দর সাধ্ে সম্পকব বজায় 

রাখা[19] ইতোল্লদ। 

-শাইখ নাল্লসর আল ফাহাদ ( فك هللا أسره)  -এর কো সমাপ্ত।[20]  

আর এই শশে প্রকাধ্রর শমলাধ্মশার বহু তফল্লসল রধ্য়ধ্ছ, শ মনিা ল্লফকধ্হর 

বইসমূধ্হ উধ্িখ করা হধ্য়ধ্ছ। ল্লকছু উদাহরে এখাধ্ন উধ্িখ করা হধ্লা। 

শাইখুল ইসলাম ইবধ্ন তাইল্লময়োহ (رحمه هللا) বধ্লন, “সাযারে ল্লবযান হধ্ে, 

 া ল্লকতাব (কুর’আনুল কাল্লরম) ও সুন্নাহধ্ত হারাম শঘােো করা হধ্য়ধ্ছ, শসগুধ্লা 

ছাড়া অনে শকাধ্না প্রকাধ্রর বেবসায়ী শলনধ্দন হারাম নয় । ল্লঠক শতমল্লন,  তিুকু 

ল্লকতাব (কুর’আনুল কাল্লরম) ও সুন্নাহধ্ত আধ্দশ করা হধ্য়ধ্ছ, তার বাইধ্র শকাধ্না 

প্রকাধ্রর ইবাদাত শনই। সুতরাং, দ্বীন হধ্ে তা-ই,  া আিাহ করার আধ্দশ 

ল্লদধ্য়ধ্ছন এবং  া শেধ্ক ল্লবরত োকার ল্লনধ্দবশ ল্লদধ্য়ধ্ছন, অেবাৎ হারাম। আর এর 

ল্লবপরীত হধ্লা আিাহ   া হারাম কধ্রনল্লন, তা হারাম করার মাযেধ্ম ল্লশকব করা এবং 

আিাহ র অনুধ্মাদনহীন শকাধ্না শল্লরয়ত প্রেয়ন করা।”[21] 

ল্লতল্লন আধ্রা বধ্লন, “মুসল্ললমধ্দর জনে কুফফারধ্দর সম্পল্লত্ত ও শঘাড়া ক্রয় করা 

জাল্লয় ; শ মনিা শবদুইন, কুল্লদব, তুল্লকবধ্দর শেধ্কও ক্রয় করাও জাল্লয় । আর 

তাধ্দর কাধ্ছ খাদে, বস্ত্র এবং তদ্রূপ ল্লজল্লনস ল্লবক্রয় করাও জাল্লয় । ল্লকন্তু শসসব 

বস্তু তাধ্দর কাধ্ছ ল্লবক্রয় করা হারাম,  া তাধ্দর হারাম কাধ্জ ল্ললপ্ত হধ্ত সহায়তা 

করধ্ব। শ মন- তাধ্দর কাধ্ছ শঘাড়া বা অস্ত্র ল্লবক্রয় করা,  ার ফধ্ল তারা 



     

     

darulilm.org 

আমাধ্দর (মুসল্ললমধ্দর) ল্লবরুধ্ে  ুে করধ্ত পাধ্র এবং ল্লবল্লভন্ন হারাধ্ম ল্ললপ্ত 

হধ্ত পাধ্র।[22] আিাহ আধ্দশ কধ্রন, 

عَ  َتَعاَونُّواْ  َوَلَ  َوالت َْقَوى   ِ الْب  َعََل  إِن َ َوَتَعاَونُّواْ   َ اّلل  ت َقُّواْ  َوا ْدَواِن  َوالْعُّ اِِلْثِم  ََل 
َ َشِديدُّ الِْعَقاِب   اّلل 

“সৎকমব ও শখাদাভীল্লতধ্ত এধ্ক অধ্নের সাহা ে কর। পাপ ও সীমালঙ্ঘধ্নর 

বোপাধ্র এধ্ক অধ্নের সহায়তা কধ্রা না। আিাহধ্ক ভয় কর। ল্লনশ্চয় আিাহ 

তা’আলা কধ্ঠার শাল্লস্তদাতা।[23]”[24] 

ল্লতল্লন আধ্রা বধ্লন, “কুফফারধ্দর কাধ্ছ শকাধ্না অস্ত্র ল্লবক্রয় করা জাল্লয়  শনই,  া 

ল্লদধ্য় শস একজন মুসল্ললধ্মর ল্লবরুধ্ে  ুে করধ্ব।”[25] 

হাধ্ফ  ইবধ্ন হাজার আসক্বলানী (هللا  সালাফগধ্ের দৃল্লষ্টভল্লঙ্গ বেবনা (رحمه 

করধ্ত ল্লগধ্য় বধ্লন, “কুফফারধ্দর সাধ্ে শলনধ্দন করা জাল্লয় ; শুযু তাধ্দর কাধ্ছ 

এমন শকাধ্না ল্লকছু ল্লবক্রয় বেতীত,  া ল্লদধ্য় তারা মুসল্ললমধ্দর সাধ্ে  ুে করধ্ত 

পাধ্র।”[26] 

আর কুফফারধ্দর সাধ্ে শলনধ্দন করার ল্লকছু শতব রধ্য়ধ্ছ। 

(১) শলনধ্দন এমন ল্লজল্লনধ্সর হধ্ত হধ্ব,  া হালাল। 

(২) ল্লজল্লনসগুধ্লা এমন হধ্ত হধ্ব  া, কুফফাররা মুসল্ললমধ্দর ল্লবরুধ্ে বেবহার 

করধ্ত পারধ্ব না। 

(৩) শলনধ্দন এমন ল্লকছুর হওয়া  াধ্ব না,  া একজন মুসল্ললমধ্ক শহয় প্রল্লতপন্ন 

কধ্র।[27] 
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হাধ্ফ  ইবধ্ন হাজার আসক্বলানী (هللا  সালাফগধ্ের দৃল্লষ্টভল্লঙ্গ বেবনা (رحمه 

করধ্ত ল্লগধ্য় আধ্রা বধ্লন, “কুফফারধ্দর সাধ্ে সাক্ষ্াৎ করা শুযুমাত্র তখল্লন 

ল্লবল্লযবে,  খন আশা করা  ায় শ  শস ইসলাম কবুল করধ্ত চায়।”[28] 

এ ল্লবেধ্য় অল্লযকতর তাফল্লসল চাইধ্ল ল্লফকধ্হর ল্লকতাব শদখুন। 

—- 

[1] কুফধ্র আকবার হধ্ে শসই প্রকাধ্রর কুফর,  া একজন মুসল্ললমধ্ক ইসলাধ্মর 

গল্লি শেধ্ক শবর কধ্র শদয়। 

[2] এই যরধ্নর তাওয়াল্লি হধ্ে মূলত কুফর। এই কুফর/ল্লরদ্দাহ’র জনে 

মুসল্ললমধ্দর ল্লবরুধ্ে কুফফারধ্দর সাহা ে করার প্রধ্য়াজন পধ্ড় না, আর না এিার 

জনে প্রধ্য়াজন মুসল্ললমধ্দর ল্লবরুধ্ে আঙুল শতালার। শুযুমাত্র, (কুফফারধ্দর 

প্রল্লত) এ যরধ্নর ভাধ্লাবাসাই (হুব্ব) হধ্ে ল্লরদ্দাহ। আর শ  এল্লিধ্ক অপর ল্লতন 

প্রকাধ্রর তাওয়াল্লির জনে শতব বানায়, তাহধ্ল শসিা হধ্ব ইরজাগ্রস্ত এবং 

তাজাহহুধ্মর অনুসারী। 

[3] সূরা আল-মা’ইদাহ- ৫১ 

[4] সূরা আল-মা’ইদাহ- ৫১ 

[5] আক্ষ্ল্লরক অনুবাদ করধ্ল দাাঁড়ায়, “The Exposition Regarding the 

Disbelief of the One That Assists the Americans”. এল্লি সম্মাল্লনত 

শাইখ ২০০১ সাধ্ল জাধ্য়াল্লনস্ট কু্রধ্সধ্ের প্রেমল্লদধ্ক ল্ললধ্খল্লছধ্লন। শনাি: এ বইল্লি 

‘আত-ল্লতবইয়ান পাবল্ললধ্কশন্স’ শেধ্ক প্রকাল্লশত হধ্য়ধ্ছ এবং তার ইংধ্রল্লজ 

সংস্করে পাওয়া  ায়। ইনশাআিাহ  অদূর ভল্লবেেধ্ত এর বাংলা সংস্করে ও পাওয়া 

 াধ্ব। 
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[6] শাইখ এখাধ্ন ইরজাগ্রস্ত এবং তাজাহহুমগ্রস্ত শলাকধ্দর  ুল্লির ল্লদধ্ক ইল্লঙ্গত 

করধ্ছন। তারা দাল্লব কধ্র োধ্ক, “মুসল্ললমধ্দর ল্লবরুধ্ে কুফফারধ্দর সাহা ে করা 

কুফর নয়,  তক্ষ্ে না শসিা তাধ্দর প্রল্লত ভাধ্লাবাসার কারধ্ে অেবা ইসলামধ্ক 

ঘৃোর কারধ্ে হধ্য় োধ্ক। শুযুমাত্র তখল্লন শসিা ল্লরদ্দাহ হধ্ব। ল্লকন্তু, শসিা  ল্লদ 

দুল্লনয়াবী লাধ্ভর জনে করা হধ্য় োধ্ক, তাহধ্ল শসিা ল্লরদ্দাহ নয়।” এই সংশধ্য়র 

ল্লবল্লভন্নভাধ্ব উত্তর শদঅয়া  ায়। তার মধ্যে সবধ্চধ্য় শসাজা উত্তরল্লি হধ্ে;  ল্লদও 

শকউ মুসল্ললমধ্দর ল্লবরুধ্ে কুফফারধ্দর সাহা ে করার জনে আঙুল না শতাধ্ল, ল্লকন্তু 

শস শুযু ইসলামধ্ক ঘৃো কধ্র অেবা কুফফারধ্দর ভাধ্লাবাধ্স, তাহধ্লও শসিা 

ইসলাধ্মর মূলনীল্লত অনু ায়ী ল্লরদ্দাহ। এিার জনে কুফফারধ্দরধ্ক সাহা ে করার 

প্রধ্য়াজনন পধ্ড় না, এমনল্লক এক পয়সা না ল্লদধ্য় হধ্লও। শহ আমার ভাই, শ  

ঈমাধ্নর স্বাদ শপধ্য়ধ্ছন!  ল্লদও শকউ কুফফারধ্দর ল্লবরুধ্ে  ুধ্ে শবর হয় এবং 

মুসল্ললমধ্দর সববাত্মকভাধ্ব সাহা ে কধ্র ল্লকন্তু তার অন্তর ইসলামধ্ক ঘৃো কধ্র বা 

কুফরধ্ক ভাধ্লাবাধ্স, তাহধ্ল শস একজন কাল্লফর। কারে তার মধ্যে তাওয়াল্লির 

কুফর রধ্য়ধ্ছ,  ল্লদও শস কুফফারধ্দর ল্লবরুধ্ে  ুে করার কারধ্ে কুফফারধ্দর দ্বারা 

ল্লনহত হয়। শহ আমার তাওল্লহদী ভাইধ্য়রা!  ল্লদ শতামরা এ বোপারল্লি বধু্ে োধ্কা, 

তাহধ্ল শতামাধ্দর এিা বুধ্ে শনয়া উল্লচত শ , এই মুরল্লজয়ারা ‘মু াহারাহ’ 

(মুসল্ললমধ্দর ল্লবরুধ্ে কুফফারধ্দর সাহা ে করা)–ধ্ক ঈমান ভধ্ঙ্গর কারে মধ্ন 

কধ্র না। সুতরাং, ইরজাগ্রস্ত বেল্লিধ্দর কো শ ন শতামাধ্ক প্রতাল্লরত না কধ্র! 

[7] সূরা আল-হাশর- ১১ 

[8] দুন আন-নাসার ইলাল ই’ল্লতক্বাদ 

[9] গুরুতর মুয়ালাহ 

[10] বৃহত্তর মুয়ালাহ 

[11] সাযারে মুয়ালাহ 

[12] ল্লনল্লশ্চত মুয়ালাহ 
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[13] সূরা আল-মুমতাল্লহনা, ১ 

[14] শনাি: ল্লকছু ওলামাধ্য় শকরাধ্মর মধ্ত, আিাহ শ  তাধ্দর ঈমানদার বধ্ল 

সধ্বাযন কধ্রধ্ছন, এর অেব এই না শ  কাজল্লি কুফধ্র আকবার নয়। এল্লি শাইখ 

আব্দুল ক্বাল্লদর ল্লবন আব্দুল আল্লজজ কতৃবক তাাঁর ‘আল-জাল্লম ল্লফ ত্বলাবুল ইলম 

আশ-শাল্লরফ’–গ্রধ্ন্থ বোখো করা হধ্য়ধ্ছ। এ ল্লবেধ্য় তাাঁর আধ্লাচনা ইংধ্রল্লজধ্ত 

অনুবাদ করা হধ্য়ধ্ছ আর তা ‘আত-ল্লতবইয়ান পাবল্ললধ্কশন্স’ কতৃবক প্রকাল্লশত 

‘ল্লমিাধ্ত ইবরাল্লহম’–বইধ্য়র পল্লরল্লশষ্ট অংধ্শ ল্লবদেমান। 

[15] শাইখ আল্লল ইবনুল খুদাইর ( فك هللا أسره) শ  হাদীধ্সর কো বলধ্ছন তা 

হধ্লা, “আবু মূসা আল-আশ’আল্লর (রাাঃ) বধ্লন, আল্লম উমার (রাাঃ)–ধ্ক 

বললাম, ‘আমার একজন শলখক আধ্ছ, শ  হধ্ে খ্রীষ্টান।’ উমার (রাাঃ) বলধ্লন, 

‘শতামার কী হধ্য়ধ্ছ? শতামার উপর আিাহর অল্লভসম্পাত! তুল্লম ল্লক শুধ্নাল্লন 

আিাহ বধ্লধ্ছন, “শহ মুল্লমেগে! শতামরা ইহুদী ও খ্রীষ্টানধ্দরধ্ক বন্ধু ল্লহসাধ্ব গ্রহে 

কধ্রা না। তারা এধ্ক অপধ্রর বন্ধু। শতামাধ্দর মধ্যে শ  তাধ্দর সাধ্ে বন্ধুত্ব করধ্ব, 

শস তাধ্দরই অন্তভুবি।” শকন তুল্লম একজন হাল্লনফ (মুসল্ললম) বেল্লিধ্ক (কাধ্জ) 

ল্লনে না?’ অতাঃপর আবু মূসা (রাাঃ) বলধ্লন, ‘শহ আল্লমরুল মু’ল্লমল্লনন! তাধ্ক 

শুযু আমার দরকার ল্লকছু শলখাধ্লল্লখর জনে আর তার যমব তার কাধ্ছ (ধ্সল্লি আমার 

ল্লবেয় না)।’ উমার (রাাঃ) বলধ্লন, ‘আিাহ তাধ্দরধ্ক অপমাল্লনত কধ্রধ্ছন, তাই 

আল্লমও তাধ্দর সম্মান কল্লর না। আল্লম তাধ্দর ম বাদা শদই না, শকননা আিাহই 

তাধ্দর অবনল্লমত কধ্রধ্ছন। আল্লম তাধ্দর আমার ল্লনকি আসধ্ত শদই না, শকননা 

আিাহই তাধ্দর আমাধ্দর শেধ্ক সববাল্লযক দূধ্র সল্লরধ্য় ল্লদধ্য়ধ্ছন।” এল্লি ইবধ্ন 

তাইল্লময়োহ ইমাম আহমাদ শেধ্ক বেবনা কধ্রধ্ছন তাাঁর ‘ইক্বল্লতদাহ আস-ল্লসরাধ্ত 

মুসতাল্লকম’ (৫০)-গ্রধ্ন্থ। ল্লতল্লন এই হাদীসল্লিধ্ক সহীহ বধ্লধ্ছন। ইমাম বাইহাক্বী 

তার সূনানুল কুবরা (১০/১২৭)–ধ্তও এল্লি বেবনা কধ্রধ্ছন। 

[16] আদ-দুরারুস সাল্লনয়োহ, ১৫/৪৭৯ 

[17] এল্লি আসধ্ল একল্লি ফরল্লজয়াত, কারে আিাহ বধ্লন, 
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َهَداء   ِ شُّ اِمنَي ّلِل  بِالِْقْسِط َوَلَ يَْجِرَمن َكُّْم َشَنآنُّ يَا أَي َُّها ال َِذيَن آَمنُّواْ كُّونُّواْ قَو َ
بِمَا   َخِبرٌي   َ اّلل  إِن َ   َ اّلل  ت َقُّواْ  َوا لِلت َْقَوى  أَقَْربُّ  هَُّو  اعِْدلُّواْ  َتْعِدلُّواْ  أََل َ  َعََل  قَْوٍم 

 َتْعمَلُّوَن 

“ধ্হ মুল্লমনগে, শতামরা আিাহর উধ্দ্দধ্শ নোয় সাক্ষ্েদাধ্নর বোপাধ্র অল্লবচল 

োকধ্ব এবং শকাধ্না সম্প্রদাধ্য়র শত্রুতার কারধ্ে কখনও নোয়ল্লবচার পল্লরতোগ 

কধ্রা না। সুল্লবচার কর এিাই শখাদাভীল্লতর অল্লযক ল্লনকিবতবী। আিাহধ্ক ভয় কর। 

শতামরা  া কর, ল্লনশ্চয় আিাহ শস ল্লবেধ্য় খুব জ্ঞাত।” [সূরা আল-মা’ইদাহ- ৮] 

আর আিাহর প্রেীত আইন বেতীত শকাোও শকাধ্না নোয়ল্লবচার শনই, শহাক শসিা 

মানুধ্ের বানাধ্না আইন অেবা স্বধ্ঘাল্লেত ‘আন্তজবাল্লতক মানবাল্লযকার’ সংস্থা অেবা 

তদ্রূপ কুফর বা জুলুম। আর শ  শল্লরয়াহ’র আইন বেতীত অনে ল্লকছুধ্ক নোয়সঙ্গত 

বা ভাধ্লা অেবা আধ্রা উৎকৃষ্ট মধ্ন করধ্ব, তাহধ্ল শসিা হধ্ব ল্লরদ্দাহ,  া 

পল্লরষ্কারভাধ্ব ঈমানভধ্ঙ্গর ১০ল্লি কারধ্ের মধ্যে উধ্িখ করা হধ্য়ধ্ছ। 

[18] উি আয়াত, 

ِمْن  وكُّْم  يُّْخِرجُّ َولَْم  يِن  ِ الد  ِِف  يَُّقاتِلُّوكُّْم  لَْم  ال َِذيَن  َعِن   ُّ َ اّلل  كُّمُّ  يَْنَها ََل 
َ يُِّحب ُّ الْمُّْقِسِطنَي ) َ ْ إِن َ اّلل  وا إِلهَْْيِ كُّمُّ  ٨ِديَاِركُّْم أَْن َتَب ُّوهُّْم َوتُّْقِسطُّ ( إِن َمَا يَْنَها

َعِن    ُّ َ َعََل اّلل  وا  َوَظاَهرُّ ِديَاِركُّْم  ِمْن  وكُّْم  َوأَْخَرجُّ يِن  ِ الد  ِِف  قَاَتلُّوكُّْم  ال َِذيَن 
الِمُّوَن ) ُّولَِئَك هُّمُّ الظ َ ْم فَأ  ( ٩إِْخَراِجكُّْم أَْن َتَول َْوهُّْم َوَمْن يََتَول َهُّ

“যধ্মবর বোপাধ্র  ারা শতামাধ্দর ল্লবরুধ্ে লড়াই কধ্রল্লন এবং শতামাধ্দরধ্ক শদশ 

শেধ্ক বল্লহস্কৃত কধ্রল্লন, তাধ্দর প্রল্লত সদাচরে ও ইনসাফ করধ্ত আিাহ 

শতামাধ্দরধ্ক ল্লনধ্েয কধ্রন না। ল্লনশ্চয় আিাহ ইনসাফকারীধ্দরধ্ক ভাধ্লাবাধ্সন। 
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আিাহ শকবল তাধ্দর সাধ্ে বন্ধুত্ব করধ্ত ল্লনধ্েয কধ্রন,  ারা যধ্মবর বোপাধ্র 

শতামাধ্দর ল্লবরুধ্ে  ুে কধ্রধ্ছ, শতামাধ্দরধ্ক শদশ শেধ্ক বল্লহস্কৃত কধ্রধ্ছ এবং 

বল্লহস্কারকাধ্ ব সহায়তা কধ্রধ্ছ।  ারা তাধ্দর সাধ্ে বন্ধুত্ব কধ্র, তারাই জাধ্লম।” 

[সূরা আল-মুমতাল্লহনা, ৮-৯] 

[19] আর  াধ্দর অল্লভভাবক কুফফার, তাধ্দর সম্পধ্কব আিাহ বধ্লন, 

مَ  مَا َوَصاِحْبهُّ ا ِِف  َوإِْن َجاَهَداَك َعََل أَْن تُّْشِرَك ِِب َما لَْيَس لََك بِِه عِلٌْم فَََل تُِّطْعهُّ
ت َِبْع َسِبيَل َمْن أَنَاَب إَِل   وفًا َوا ْنَيا َمْعرُّ  َ  الد ُّ

“ল্লপতা-মাতা  ল্লদ শতামাধ্ক আমার সাধ্ে এমন ল্লবেয়ধ্ক শরীক ল্লস্থর করধ্ত 

পীড়াপীল্লড় কধ্র,  ার জ্ঞান শতামার শনই; তধ্ব তুল্লম তাধ্দর কো মানধ্ব না এবং 

দুল্লনয়াধ্ত তাধ্দর সাধ্ে সদ্ভাধ্ব সহঅবস্থান করধ্ব” [সূরা লুকমান, ১৫] 

[20] আত-ল্লতবইয়ান ল্লফ কুফল্লর মান আ’আন আল-আল্লিকান 

[21] আস-ল্লসয়াসাহ আশ-শাল্লরয়াহ- ১৫৫ 

[22] ইসলাধ্মর শত্রুধ্দর কাধ্ছ অস্ত্র ল্লবক্রয় করা বা  ুে অল্লভ াধ্নর জনে শকাধ্না 

 ানবাহন ল্লবক্রয় করা হধ্ে এক যরধ্নর তাওয়াল্লি। ল্লবক্রধ্য়র বোপারিা এভাধ্ব 

শদখধ্ত হধ্ব শ , “কুফফারধ্দর মুসল্ললমধ্দর ল্লবরুধ্ে সাহা ে করা, দুল্লনয়াবী 

স্বাধ্েব।” আর, ‘আদ-দালাইল’ অযোয়ধ্নর পর এিা স্পষ্ট হওয়া উল্লচত শ , এল্লি 

শকাধ্না উজুহাত নয় বরং এল্লি মুসাহারাহ, ঈমান ভধ্ঙ্গর অষ্টম কারে। সুতরাং, শ  

আিাহর শত্রুধ্দর দরকারী শকাধ্না ল্লকছু ল্লবক্রয় কধ্র সাহা ে করধ্ব এবং অতাঃপর 

দাল্লব করধ্ব শ , “আিাহ বেবসায়ীক শলনধ্দন জাধ্য়জ কধ্রধ্ছন,” তাহধ্ল এরূপ 

ছদ্দধ্বশ যারেকারী যমবধ্রাহী শেধ্ক সাবযান োকধ্বন। 

[23] সূরা আল-মা’ইদাহ- ২ 



     

     

darulilm.org 

[24] আল মাসাইলুল মারল্লদল্লনয়াহ, ১৩২-১৩৩ 

[25] ইক্বল্লতদাহ আস-ল্লসরাতুল মুসতাল্লকম- ২৯৯ 

[26] ফাতহুল বারী, ৪/৪১০ 

[27] ফাতহুল বারী, ৪/৪৮২। ল্লকন্তু, মুরতাদধ্দর সাধ্ে শলনধ্দধ্নর ল্লকছুই নাই, 

শুযুমাত্র তরবাল্লর বেতীত। 

[28] ফাতহুল বারী, ১০/১১৯। অতাঃপর, ল্লতল্লন বধ্লন “এিা স্পষ্ট শ , 

কুফফারধ্দর সাধ্ে সাক্ষ্াৎ করািা ল্লনয়ত এবং তা শেধ্ক কীরূপ উপকার পাওয়া 

 াধ্ব, তার উপর ল্লনভবরশীল।” অতএব, এল্লি সববাবস্থায় হারামও নয় আবার 

জাল্লয় ও নয়, বরং তা অবস্থার উপর ল্লনভবর কধ্র। 


